
FRÅN ANALOG TV 
TILL DET ÖPPNA NÄTET

- Vi bygger fibernätwww.vibo.sevibo@vilhelmina.se

0940-143 70

MER TV ATT VÄLJA PÅ
Vill du ha fler TV-kanaler än basutbudet SVT1, SVT2, SVT24, SVTB,  
Kunskapskanalen och TV4 har du möjlighet att teckna avtal för ett  
TV-paket hos en tjänsteleverantör som du väljer själv.

Valfrihet!

GRATIS TV-KANALER - GRUNDUTBUD

VAD PÅGÅR NU?
• Qualit installerar ny utrustning i VIBOs fastigheter och 

lägenheter. Arbetet beräknas vara klart dec 2019.
• Planering pågår för att lansera den nya lösningen med 

öppet nät i kvartal 2, 2020.
• I god tid innan får du som berörs tillgång till Open Uni-

verses sida så du kan göra dina val av tjänsteleverantör 
av tv, bredband och telefoni.

Vi bygger fibernät
VIBO framtidssäkrar leverans av TV och öppnar 
samtidigt dörren för valfrihet och tillgång till 
många olika leverantörer och tjänster. 



VARFÖR BYGGER VIBO FIBERNÄT I FASTIGHETERNA?
Redan för fem år sedan fick det befintliga analoga kabel-TV-nätet (koax-
nätet) som byggdes på 90-talet stämpeln uttjänt. Det finns helt enkelt 
inga standardiserade sätt att uppgradera nätet varför VIBO inte har något 
annat val än att söka en modernare lösning. Det nuvarande koaxnätet 
kommer därför att släckas i juni 2020. 

Den tekniska utvecklingen går rasande snabbt och våra TV-vanor förändras nu 
radikalt. Streaming via internet och olika typer av TV-tjänster ersätter de sedvanliga 
TV-tablåerna i allt större utsträckning.

Idag levereras TV-utbudet av en leverantör och internet av en annan. Hyresgäster 
med moderna TV-apparater kan vittna om låg bildkvalitet. Kanalerna är förvalda av 
leverantören av TV.

Bärare av TV i framtiden kommer att vara det öppna fibernätet. Under våren 2020 
kommer du som hyresgäst att kunna välja vilka tjänsteleverantörer du vill ha för 
både TV och bredband för att senast i juni 2020 lämna den gamla lösningen.

Framtidssäkert! Möjligheter!

VARFÖR DET ÖPPNA NÄTET?
• För att våra hyresgäster efter- 

frågar bättre leverans och högre 
kapacitet av bredband.

• För att vi vill höja standarden och 
öka hyresrättens attraktionskraft.

• För att öka valfriheten för den som 
beställer tjänster i bredbandsnätet.

• För att ge våra hyresgäster möjlig-
het till ett bättre utbud av kanaler 
digitalt.

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED ETT ÖPPET NÄT?
• Att du fritt kan välja leverantör av bredband, tv och telefoni

• Att den fria konkurrensen bidrar till vässade tjänster och pressade priser

• Att du kan välja fler TV-kanaler med HD-kvalitet när du tecknar en tv-tjänst

VAD ÄR ETT ÖPPET NÄT?
Idag är du som hyresgäst hänvisad 
till en leverantör av bredband och tv. 
Ett så kallat öppet nät innebär att du 
kommer att få större valfrihet och 
kan själv bestämma vilket utbud och 
vilka tjänster du vill ha utifrån dina 
egna behov.

Begreppet öppet nät har alltså 
ingenting att göra med att nätet är 
öppet för exempelvis datahackning 
eller osäkert på något sätt. Begrep-
pet syftar helt och hållet på att öppet 
nät innebär öppenhet, valfrihet och 
flexibilitet för dig.

Bra att veta

VAD HÄNDER MED MITT NUVARANDE BREDBAND?
Det bredband som idag distribueras av VIBO kommer att upphöra och du behöver 
göra ett nytt aktivt val av internetleverantör.

VAD ÄR EN  
KOMMUNIKATIONS- 
OPERATÖR?
För att kunna erbjuda ett öppet nät 
behövs en Kommunikationsoperatör 
(KO). De som vann upphandlingen 
om att få bli VIBOs KO heter Open 
Universe. KO hyr bredbandsnätet 
och ansvarar för den tekniska driften 
och ser till att hyresgästerna har ett 
stort antal tjänsteleverantörer att välja 
bland.

VAD ÄR EN  
TJÄNSTELEVERANTÖR?
En tjänsteleverantör erbjuder och 
levererar bredbands-, TV- och telefoni-
tjänster till dig som hyresgäst via KO:s 
hemsida.
www.openuniverse.se

VAD ÄR EN  
NÄTENTREPRENÖR?
För att få all utrustning på plats, som 
nätverkskablar, nätuttag och IT-skåp, 
behövs en nätentreprenör. VIBOs en-
treprenör heter Qualit och är ansvarig 
för allt som har med installationerna i 
ditt hus och i din lägenhet att göra.
www.qualit.se


